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RYKS PARLEMENT.

ROOGER HUIS, FEBRUARV L.
Heden de bepaalde, dag, tot by eenkomst van

het pariement zynde, zo vergaderden zig beide
huizen, en wierd door de afwezendheid van
den prins Regent de zittinge door commissa-
rissen geopend. Het lager huis opgeroepen
zynde, vetscheen.de spreker, vergeseld door
een aantal leden voorde baalïe, en de volgen-
de aanspraak door de lord kanselier als opper-
commissaris namens den prins Regent gedaan.

Mi Lords en Heren !—Wy zyn van wegens
zyne koninglyke hoogheid de prins Regent ge-
last, ulieden hoogstdesielfs diepe leedwezen,
omtrent de voortduring zyner majesteit» jam-
merlyke onpasselykheid, te kennen te geven.

De prins Regent, gelast ons aan ulieden be-
kend te maken, dat hy het grootste genoegen
smaakt door olieden onder omstandigheden,
welke hem in staat stellen ulieden de herstel-
ling van de vreede over gantsch Europa aanle-
kondigen,te Zamen te roepen.

De luisterlyke en beslissende uitslag zyner
majesteit's wapenen en die der geallieerden,
hadden reeds in den beginnen derveldtogt, tot
het herstel van het gezag zyner aller christe-
lyke majesteit, in de hoofdstad zyner domeinen
aanleiding gegeven, zedert welke tydstip, heeft
zyn koninglyke hoogheid zyn ernstige pogin-
gen tot zodanige schikkingen, als aan hoogst-
denzelve tot de duurzame rust en veiligheid
van Europa best berekend schenen te zyn
werkstellig gemaakt.

In de vereffening dier schikkingen, waren er
riatuurlyk veel zwarigheden te wagten. Dan,
de prins Regent vertrouwd, dat men vinden
zal hoe men dezelven door bescheidenheid
en standvastigheid wezentlyk te boven is geko-
men.

Aan de naauwe eendracht, welke Zo gelnk-
kiglyk lusschen de geallieerde mogendheden
heeft plaats gehad, hadden de natiën op het
vaste land twee maal hare verlossing te danken.

Zyn koninglyk hoogheid twyffelt geenzins,
of ulieden zullen de hoge noodzakelyklieid ge-
voelen, om deze alliantie waaruit reeds zo veel
voordelen zyn voortgekomen, en het beste
vooruitzigt tot de voortduring van vrede ople-
vert, in deszelfs volle kragt te onderhouden.

De prins Regent heeft gelast, copie der ver-
schelde tractaten en conventien die gesloten
Zyn aan ulieden overteleggen.

De buitengewone gesteldheid waarin de Eu-
ropische mogendheden, zig door de omstandig-

heden welke de Fransche revolutie verzelden
bevondenhebben, en wel byzontlerlyk uit hoof-
de der gebeurtenissen van voorleden jaar, heb-
ben de geallieerden bewogen, voorhoedige
maatregelen, dewelke yy voor de algcmeene
Zekerheid, onvermydelyk oordeelden aan te ne-
men.

Daar zynkohinglyke hoogheid in deze maat-
regelen, door de volle overtuiging barer recht-
vaardigheid en gezonde staatkunde behulp-
zaam is geweest, zo verlaat hoogstdenzelve zig
met Zekerheid op ulicder medewerking in zo-
danige handelingen, als tot het ten uitvoer
brengen derzelven mogen nodig zyn.

Heren van het Lager huis !—De prins Re-
gent heeft gelast de waardering der onkosten
Voor dit jaaraan ulieden over te leggen.

Zyn koninglyke hoogheid verheugt zig door
aan ulieden tè berigtén, dat de fabrieken, de
koophandel en de inkomsten van het verenigd
koningryk zig in een bloeyende staat bevinden.

De gewigtige pogingen, waartoe hoogstden-
zelve door ulieden gedurende het laatste jaar
in staat gesteld wiefd, hebben hem de midde-
len om het geschil waarin wy ongewikkeld
waren, tot een glorieryke en spoedige einde te
brengen aan de hand gegeven.

De prins Regent gevoelt met leedwezen, de
Zware last welke deze pogingen aan den lande
noodzßkelyk zullen veroorzaken, en Zyn ko-
ninglyke hoogheid heeft ons gelast ulieden te
verzekeren, dat gylieden u in alle gevallen tot
het beramen van Zodanige middelen van spaar-
zaamheid, als met de veiligheid van den lande,
en de stand die wy in Europa bekleden be-
staanbaar zullen zyn, op hoogstdenzelve kun-
nen verlaten.

Mi Lords en Heeren f—De onderhandelin-
gen, welke den prins Regent ulieden op het
eir.de der laatste zitting van het parlement,
heelt afgekondigd in voortgang t.
het doeleinde om ene commertieele schikking
tusschen dit ryk en de Verenigde Stalen van
America te maken, zyn op een voldoende ma-
nier ten einde gebragt. Zyn kotlinglyke hoog-
heid heeft gelast copie van het tractaat die ge-sloten is geworden, aan ulieden overteleggen,
vertrouwende dat de bepalingen daarinne ge-
mankt, voordelig voor de belangen van beidelanden zullen Zyn, en de goede verstandhou-
ding welke zo gelukkiglyk tusschen hun plaats
heeft, op een vaste voet .sal doen voortduren.

De prins Regent heeft ons gelast aan ulieden
te berigten, dat de vyandlykheden waarin wy
op het eiland Ceylon, en op de vaste kust van
Indie gewikkeld waren, een beslissende uitslag
gehad hebben. Die van Ceylon zyn geëindigd
door een schikking hoog vereerend voor het
Britsch karakter, en zullen zonder twyffel de
veiligheid en inwendige voorspoed dier gewig-
tige bezitting vermeerderen

De verrichtingeu in Indie hebben aanleiding
gegeven tot een stilstand van wapenen, waar-
door men reden heeft te hopen, dat er een
voordelige vieede voor onze belangen in dat
waerelddeel gesloten is.

By het eindigen ener geschil Zo uitgebreid
en bclangryk, als die waarin wy in Europa
gewikkeld waren, welke het karakter en de mi-
litaire roem der Britsche natie zonder voer
beeld heeft verheven, zo kan de prins Regent
niet afzyn te gevoelen dat hoogstdenzeive on-
der Gods voorzienigheid, de goede uitslag
waarmede zyne pogingen bekroond zyn gewor-
den, aan de wysbeid en standvastigheid van 't
parlement, en aan de volharding en nationale
geest zyner majesteits onderdanen te danken
heeft.

De prins Regent zal geleid door de recht-
vaardigheid en bescheidenheid zyns gedrag, 't
hoge karakter door dit ryk by de volken der
waereld verkregen, steeds tragten optehouden :
En zyn koninglyke hoogheid heeft ons gelast,
aan ulieden hoogstdeszelfs zuivereen bartely-
ke wensch te kennen te geven, dat die zelfde
eendracht onder ons, waardoor wy instaat wa-
ren zo veel gevaren te boven te raken, en de2e
gewigtige stryd tot zulk een voorspoedige ein-
de heeft gebragt, ons thans ook in vrede
moog bezielen, en ons bewegen om openbar-
tiglyk mede-werkzaam te zyn tot zodanige
maatregelen, welke onze dankbaarheid voor
de voorstand die wy van God genoten hebben,
het best aan den dag zal stellen, en de bevor-
dering der voorspoed en geluk onzer land op
het kragtdadigst zal bevoordelen.

NOTIFICATIE.
DE Adjunct Fiscaal ontwaar geworden zyn-

de, dat Zommige der inwoonderen dezes
Eilands het zy uit dwaaling, het zy met booze
oogmerken weigeren, de drie schelling en drie
en een half schelling stukken, door de wande-
ling Guillotines genaamd, in de commercie te
ontfangen.

Zo is het, dat de Adjunct Fiscaal, hier door
alle ingezeetenen ten sterksten vermaand, en
des noods gelast om, willen Zy niet als ver-
stoorders der publieke rust geconsidereerd, en
dien ten gevolge gestraft worden, de muntspe-
leen alhier gangbaar, naar de gewoone cours
te ontfangen, zullende op de overtreeders de-
zer notificatie ten sterksten gevigileerd wor-
den, ten einde tegen hen te procedeeren in
gevolge de wet.
Actum op het Fiscalaat den 17denApril 1816.
De Adjunct Fiscaal voornoemd,

H.R. HAYUNGA.

INTERDICT.
■JVJADEMAALde Adjunct Fiscaal is geinfor-

meerd geworden dat Zo wel blanken al»
zwarten, niettegenstaande zulk» door dePob-
licatien de datis derden Maart een duizend
Zeven honderd zeven en veertig, negenden Sep-
tember een duizend Zeven hor.óerd negen en
Zeventig, zesden Juny een duizend zeven hon-
derd drie en tach.entig, vyfden Juny een duizend
zeven honderd agt en negentig, en vierden Fe-
bruary een duizend agt honderd en een, ten
strengsten verbooden is, op de straaten zo wel
in de Willemstad als aan de Overzyde, Pieter
Maay, en Scharlo, zo wel te paard al» met
rytui gen hard teryden, en daardoor veele on-
gelukken gelyk de ondervinding meermaaienheeft geleerd ontstaan.

Zo is het dat de Adjunct Fiscaal uit kragte
der voormelde publication, aan elk en een ie-
gelykdoet interdiceeren,geluky hy interdiceertby deezen, in de Willemstad aan de Overzyde
Pieter Maay en Scharlo het zy te Paard of
met Rytuig, anders als stapvoets te ryden,zullende de geenen die voornoemde publicatien
zoude koomcu te violeeren, telken» verbeureneene boete van vyfen twintig pezo» van agten
wanneer het blanken zyn, zullende de vrylie-
«en of slaaven met watapana roeden geitraft
worden. r
Actum op het Fiscalaat den 17denApril, 1816.

De Adjunct Fiscaal voornoemd,
11. R. HAYUNGA.

ADVERTISSEMENT.
Fiscaals"s Comptoir, 20sten April, 1816.

DE ondergetekende als daar toe door den
Weledelen Achtbaren Raad behoorlyk ge-

qualificeerd, doet by deze alle Broodbakkers te
kennen geven, en ordonneren, dat de Brooden
voor deze en volgende week te bakken het ge-
wigt moeten houden als—

De Fransche Broden 25, en
De Ronde Broden 26 oneen,

Oppceneals by publicatie is gestatneerd.
Per order van den Rsad Fiscaal.

P. HOCHE Eerste Clerk.

T\ E ondergetekende voornemens zynde bin-
L' nen kort van dit Eiland te vei trekken,
verzoekt, vermits by zyn vertrek de firma van
Knox if Sempi.e zal ophouden, dat een ieder
die eenige vorderingen tegens gemelde firma
roogte hebben, deselven zoo spoedig moog'lyk
inieleveren, als ook die aan hun schuldig zyn,
hunne schuld ten spoedigste te komen voldoen.

19den April JOHN SEMPLE.^
"DV den Drukker dezes is gedrukt en te bc-
■*-* komen, " Leerrede by gelegenheid der ge-
lukkige hereeniging van het Eiland Curacao
met het Koningryk Nederland, gehouden op
Zondag den 10 Maart 1816, door J. Muller
Predikant der Luthersche Gemeente op ge-
melde Eiland."

I^HE undersigned intending shortly to leave
this Island, when the Firm of Knox Sf

Sf.mple will expire, desires that all claims
against himself, or that firm, may be rendered
forthwith for payment ; and at same time re-
quests those indebted to them to settle their
respective accounts without further delay.

April 19. JOHN SEMPLE.

WY Albert Kikkert, Commandeur van
de Militaire Willem» Orde, Vice-Admi-

raal in dienst van Zyne majesteit den Ko
Ding der Nederlanden, Gouverneur-Gene-
raal van Curasao en onderhorige Eilanden
Bonaire en Aruba, en Generaal en Admi-
raal en Chef over de Land en Zee magt al-
daar, &.c. &c. &c.

Allen den genen, die dezen zullen zien, ofte
horen lezen, salut: doen te weten.

Dat wy nodig geoordeeld hebbenhet volgen-
de uit het besluit door Zyne Majesteit op den
20sten January dezes jaar» genomen, ter ken-
risse der ambtenaren en inge.etenen alhier te
brengen, te weten:

Art. 1.
De Patinje of Spaansche mat zal op de Ei-

landen Curasao en St. Martin en derZslver
onderhorigheden even als voormaals, en zoo
als op het eiland St. Eustatius nog werkelyk
plaats heeft, in handelingen met het Gouver-
nement valideren voor en gelyk staan met elf
Realen of een en drie achtste Peso.

Art. 2.
Dien onverminderd blyft het aan ieder een

vry en onverlet, om in handelingen onderling
de waarde der Patinje of Spaansche mat Zo-
danigte regelen als men wedeiZyds zal conve-
nieeren.

Gedaan op Curacao, den 123en April 1816,
het eerste jaar Zyner Majesteit's Regerinp.

(Was getekend) A. KIKKERT.
Ter Ordonnantie van Zyne Excellentie,

(Was getekend; W. PRINCE,
Secretaris.

Gepubliceerd dato ut supra,
[Was getekend] W. PRINCE,

Secretaris.



CURACAO.

Schepen ingeklaarderj ui/geklaard zederd onze
taaiste.

INGEKI.A ARD —APRIL.
12. brik Pancheta, Lagau, La Gnnyra
16.burk Louisa, Tamer. St. Domingo

lITGEKLAARD —APRIL.
13.brik Glatton. Carr. Jamaica

golet Mathleas. C»x. St. Kitts
brik Eendracht, van der Crab Amsterdam
golet Mary, Jansen, Jamaica
brik August Carl, Siowhaa», Port-au-Prince

16. golet Cleantis, Diedenhoven, St. Domingo
lanrhe Isabelle. Ferrer. Coro

18. bark Curacao, Packet, Cherino, Sp. Kust
brik Pancheta. Lagan, Philadelphia
golet Amelia, Withmarch, New York

Zyne BrittannUcbe Majesteit's p.iketboot
Lord Hobart, kapitein James, aan boord heb-
bende de eerste brieve Zik van Maart, is op
laastleden Zondag alhier aangekomen ; zy was
29 dagen van Falmouth, en heeft Engelsche
nieuws papieren tot den 13den van gemelde
maand mede gebragt, welke byna geheel met
de debatten van het Britsch parlement zyn op-
gevult, dog verder wynig nieuws van enig aan-
belang belie! zen.

De staat van Zaken in Vrankryk, i s byna nog
dezelfde als wy onlangs hebben aangemerkt.
In een dier papieren vind men, dut de gemoe-
deren aldaar in bet algemeen vast a:in het be-
daren zyn, en het venrouwe op bet gouverne-
ment zig begint te vestigen terwyl een ander
regt. dut men genoodzaakt is geweest, een
gewapende macht naar Lyons te zenden, al-
waar de, tekens van gisting en oproer Z'? we-
derom hebben opgedaan, en dat dit steeds Zal
blyven aanhouden, ten Zy er een volledige
zuivering en verandering in het bewind door t
gantsch koningryk, te beginnen met de politie
van Parys plaats heeft. Het vastzetten gaat
nog dagelyks voort.

Men.had te Parys tot op den 9den Maart,
mst de te regtstelling van Sir Robert Wilson
en die zyner vrienden, op hun verzoek om de-
zelve uit hoofde ener onverwachte beschuldi-
ging tegens bun ingebragt, van niet alleen in
de vlugt van Livalette behulpzaam te zyn ge-
weest, maar ook van zg aan hoog verraad te
hebben schuldig gemaakt, tot op primo April
uittestellen, nog geen aanvang gemaakt.

De oproerige opperhoofden van Guadaloßiie,
admiraal Lenois en generaal Buyer, Zyn te
}"■- 't .gestelt : de laatrtgenoemde heeft zig by
de eerste ondervraging, op hetrecht der tolke-

ren. en op de schikkingen in de capitulatie met
de Engelsche by de overgave van Guadaloupe
gemaakt beroepen, de procedures zyn op den
7den Maart begonnen, en de papieren behel-
zen een uitgebreid verhaal, omtrent de zittin-
gen gedurende drie naeenvolgende dagen,
wanneer dezelven nog niet afgelopen waren.

Het zoude schynen, als of er een geheimeen
gewigtige onderneming van de kant van Rus-
land staat ondernomen te worden. In Enge-
land heeft men voor volle monteerings stukken
tot uitrusting van 750,000 m;.n, het welke byna
1,500,000 ponden sterling uitmaakt gecontrac-
teerd.

De Engelsche troepen (met uitzonderingvan
de welke gedeelte van bet armee d'observation
of het wakend leger uitmaken) zyn naar En-
geland terug gekeerd, Amiens, Beauvais, en
alle de overige plaatsen benoorden de Sornme
gelegen, alwaar vreemde troepen gecanton-
neert waren, zyn ontruimt geworden.

De schikkingen tot het versterken der Gren-
zen van de Nederlanden, waren gereed om on-
middelyk ten uitvoer gebragt te worden :
Charleroi, de plaats waardoor de Franschen by
een inval in dat land, gemeenlyk zyn doorge-
drongen, word tot een vesting van de eerste
rang gemaakt, en men zegt, dat er 8000 werk-
lieden aan het opbouwen der nieuwe werken
zullen besteed worden.

Volgens de jongste nieuwsen van Engeland,
ontbree.kte aan het huwelyk van de princes
Charlotte van Wales, met de prins Leopold
van Saxe Cobourg, niets dan de kennisgeving
van wegens het gouvernement om bevestigt te
Zyn, er is dus geun twyfiel of hetzelve is thans
reeds geviert. Het bruilofts gewaad voor de
princes, is door een vermaarde kantmaker te
Brussel gemaakt.

liet huwelyk van de prins van Oranje met
de groote hertogin Paulowna, is op den 2lsten
F'ebtuary te Peter«burgh voltrokken.

Zyne koninglykc lioogheid.de prins Regent
van Engeland, was sterk aan de beterhand van
zyn laatst gevaarlyke Ziekte, dog zoude nog
gedurende enige tyd, hjogstJeszelfs hof te
Brighton houden.

I»e pakeibooi Lady Louis» die op den oden
January laatstleden van hier is vertrokken, is
opden Itleir Maart te Falmouth aangekomen.-

De bark Louisa, kapitein Turner, komende
van de stad van St. Domingo, brengt tyding,
dat men aldaar in het algemeenvan opinie, was,
dat Bolivar een aanval op die stad Zoude doen ;
twe vaartuigen uu zyn esouader, hebben een
Spaansche golet voor de Punta Salinas prys
gemaakt, alwaar zy ten anker zyn gegaan, en
enig volk aan land gezet hebben, die den
Priester gevangen hebben genomen. Inmid-
dels Zyn enige van de equipage van de Spaan-
sche golet het ontvlugt, en naar ds stad geko-
men, alwaar zy van het landen der Patriotten
kennis gegeven hebbende, terstond beslag op
alle vaartuigen in de haven is gelegt, en alle
voorbereidzden om den vyand te ontvangen,
gemaakt wierden.

Op den 2J*ten Maart, is aldaar van Vrank-
ryk een Fransche korvet van 22 stukken, om
tegens Christophe te gaan kruizen aangeko-
men, zeggende dat er nog twe fregatten tot

dien zelfde einde gezeilt waren Men schynt
zig met Petion niet te willen bemoeyen, zon-
der nogthans de rede daarvan te zeggen. De
korvet heeft een van zyn oorlog» vaartuigen
van rainder kracht ontmoet, zonder iets tegen»
het Z.dve te ondernemen, en men heeft ver-
scheide boten van het ene naar het ander zien
gaan.

Een Amerikaanschebrik van baltimore is op
den lOden dezes met 12 dagen reis te St. Do-
mingo aangekomen, en heeft Amerikaansene
papieren van een zeer jonge dato medegebragt,
waarin gezegtwnrd dat Generaal Lavalette te
New York is aangekomen. Debark Louisa is
in haar vertrek van daar niet verhinderd ge-
worden, dewyl Zy buiten de Revier ten anker
lag, en kapitein Turner zodra hy vernomen
had, dat er een beslag Zoude gelegd worden,
onder Zeil is gegaan.

Kapitein Turner zegt, dat een golet te Ja-
maica t' huis behorende, die met een laading
hoornvee aan boord, gantseh gereed lag om te
vertrekken, dog zig dieper in de Revier dan de
Louisa bevond, aldaar is aangehouden en haar
lading weder ontlost heeft ; het welke waar-
schynlyk tot voorkoming dathy niet in handen
van Bolivar's eüquader zoude vallen geschied
is. Verschelde Amerikaans, be vaartuigen be-
vonden zig naar lading wagtende in de Revier.

Wy Zyn onderrecht, dat men te St. Do-
mingo, ue nieuws beeft ontvangen, dat het
Spaansch gouvernement, de havens van Porto
Rico voor alle vreemde natiën gesloten heeft.
Dit schynt het document onlangs vnn wegens
de Spaansche ambassadeur in Amerika uit-
geven, waarin alle vreemdelingen uitgenodigd
worden, om zig op dat eiland te komen neder-
zetten, volstrekt tegen te spreken.

UIT DE ENGELSCHE PAPIEREN.
ONTVANGEN PK.R DE PAKETCERT, TOT HEN

13DEN MAART.

Het onderzoek wegens de verkiezing» wet
te Parys is nog niet geëindigd, en de FVanschs
papieren zyn genoodzaakt dat gene intebou-
de.n, waarmede wy noch ons zclven. noch onze
lezers door een vertaling gullen vermoeyen, te
weten, de eindelooze aanspraken dier meester»
n de wetenschap Einui of onvermaak. de leden
van de kamer der gedeputeerden De zaak is.
dat liet geen aanspraken, maar pamphlettcn c.f
kleine werkjes zyn. leder lid heeft er een. die
van de Tribune of spreeksloel afgelezen, endus
niet terstond beantwoord word. Het w^ikj-ï
op Maandag afgelezen word waarsehynlyk op
Zaturdag door een ander beantwoord, wan-
neer de eerste reed» vergeten, en in het familje
gewelf der capuletten legt opgesloten.

De Engelschen eischen drie plaatsen aan da
kust van Turkyen als onderhorig zynde aan de
lonische eilanden np ; de Turken wygeren de-
Zelven aftestaan, dog het schynt dat de keizer
van Rusland de graaf Strogonoll'naar Constan-
tinople alleen om het Otloinanische ryk te be-
wegen, het verzoek van Engeland intewilligea
heelt afgevaardigt.

De ambassadeur van zyne majesteit den ki-
ning der Nederlanden heeft np Satordag den
2den Maart ren zeer prachtig diné. «n hunne
Ueizerlvke.lionghcden de aartshertogen v»n
Austria, de ministers van het cabinet, en de
buitenlandsehe ambassadeurs gegeven.

Een artikel in de papieren ven Parys ge-
waagl v»n Zeker document, het welk na vier
en twintig |aren verholen te Zyn gebleven, voor
den dig gekomen is. Het is het testament,
een brief, en een wynig hair van de overledpne
kon'nginne van Vrankryk, en van Lodewyk de
XVI.. deselven zyn onder de papieren van de
ex-conventionaalist Courtois die onlangs over-
leden is gevonden, en by de gantschekoningly-
ke familje voor oprecht erkent geworden.

Deze morgen [:'.cn 4-e Maart] hebben v:
IIoil and se In; en Vlaamsche brieven ontvangen,
zonder verdere nieuw» dan het arr \
den Haag vaneen courier van S. IV
roet de Tyding dat het huwelyk van de
vi.n Oranje en de groot hertogin Pauto'wna oj>
deh 2lsten van laatstleden maand geviert zou-
de worden.

Brighton, den iden Maart.— Men zegt,
op Donderdïg pademiddag allede scliikki
omtrent het voorgenomen* koninglyke huwe-
lyk, in het Paveljoen beslist, zyn, alw
prins Regent, haare doorluchtige hooglieden
de princessen, en de hertog van Clarence, in
beslnte onderhandeling over dit belaligvoUe
onderzoek waren. Er is een nieuwe staats-
livrev voor prins Leopold van Saxen Coboo<£,
en de princes Charlotte's hof bezigti^t e>i
goedgekéurt geworden.

De geruchten dat Rusland van mening-zoude
Zvn, een grote onderneming te doen, het welke
door zo voorbedachtelyk in de vreemde papie-
ren tegengesproken te worden, meer bevestigd
dan vernietigt is, schynt thans d..or een onge-
meene aanbesteding die te Yorkshire voor de
kleding van Russische troepen in voortgang is,
ondersteunt te worden Er zyn reeds 750.000
Volledige stellen monteerin^s stukken, tot u«
Waarde van byna 1,500,000 ponden sterling tot
dien einde besteed : zo men zegt. Zal er een
groot gedeelte van de contributie,i <{ verschot-
ten aan den keizer Alexander op die manier
geschieden; waarsehynlyk 'al men in den loop
der aanstaande week in het parlement aan den
minister enige opklaring daaromtrent vragen ;
ondeitusschen heeft dit contract voor kledio-
gen, de wollen 20 per cent. doen ryzen.

Lord Castiereagh, heeft op don Bst.cn Maart
aan het lager huis bekend gemaakt van me-
ning te. zvn. een Bill of ontwerp om Bona-
parte te Si. ileiciia beter verzekert te houden
intcbrcngeti. Op de vraag Vin do Heer Ticr-
ney, ofmen zig voorstelde, liet tractement van
den gouverneur aldaar van vier op twaalf <! ii-
Kend s' jaar» te verhogen, scheen de edele lord
niet te denken, dat men voornemens was zulk
een groole "eihoging toetestaan ; dog hy
v.-vgerde in afzyn van den kanselier een uit-
drukkelyk antwoord te geyen. De voorgenome
schikkingen, ZO navaol, militair, als finanli-
e-l. zullen dus waarsehynlyk in baar geheel,
binnen kort voor het parlement tot onderzoelt
gebragt worden.

Weenen den \9,?cn February —Het word
voor^ceven. dat Madame Nry een brief van
prins Metternich ontvangen heeft, waarin
hoogstdenzelve huur aankondigt), dat den kei-
-er van Oostenryk, aan haar kinderen de sta-
ten die haar echtgenoot, in de landen aan dat
ryk afgestaan bezeten heeftteroggeeft, en dat.
Zvne majesteit baar een vryplaats in huu^st-
deszelf» domeinen heeft aangeboden.
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BEKENDMAKING.
WANNEER een vaartuig van hier vertrek-

ken zal, moet deszelfs Schipper, Eige-
naar of Supercargo, twee maal vier en twintig

"uren voor het vertrek van hetzelve, daarvan
«er Gouvernement's Secretary kennis geven
zullende dus geen vaartuig aldaar worden uit-

geklaard, ten zy hetzelve bcboorlyk aangege-

'S'Dc Gouvernement's Secretari».
18den Aprih^ W. IRINCL.

ALLE Rekeningen ten laste van den Lande,
zullen op den eersten Dingsdag van ieder

maand aan Zyne Excellentie den Gouverneur
Generaal ter approbatie moeten ingeleverd
worden ; en wanneer de maand op Dingsdag
fcegint, als dan agt dagen daarna.

De Secretaris van Zyne Excellentie den
Gouverneur Generaal, W. P RINCE.

19den April.

Gouvernement's Secretary, 19den April. 1816.

HIERBY wordt kennis gegeven dat ter Gou-
vernement's Secretary een Brieven Zak

zal worden opgemaakt, om met de brik John,
van hier naar Amsterdam verzonden le wor-
den ; en dat dezelve op Vrydag den posten
dezer om twee uuren dcs namiddags zal wor-
den gesleten. „ . .

De Secretaris van Zyne ««cllentie _den
Gouverneur Generaal, W- PK'^Ctv

LBGD IN LADING.
NAAR AMSTERDAM & ROTTERDAM,

HET Bregantyn Schip Drie Gebroeders.
Capitein J Hillebrand.. Voor Vracht of

Passagiers, kan men zuh ten Kantore van tie
on lergeteekenden addresseeren.

20»ten April. BINQ » JUTTING.

DE Ondergeteekende waarschouwd by dez?,
een ieder geen cre-üt aan zyn equipage te

geeven, zynde hy niet aansprakelyk vooi schul-
den door hen aangegaan.

J. HILLEBRAND,
Voerende o'yn schip

2Qsten April. Drie Gebroeders.



Het plan om Charleroi te versterken is
reeds begonnen. Door de nieuwe werken die
men aldaar zal oprichten, zal die plaats zo
beroemd in de jaarboeken der laatste veldtog-
ten, een vesting van aanbelang worden en tot
dekking van de Sambre dienen. De ondervin-
ding heeft geleert, dat de Franseben meest-
deeis door die plaats getragt hebben in Belgi-
um te dringen, en er is geen vlakte, die zo
dikmauls dan die van Fieurus met bloed be-
sproeid is geworden.

EXTRACT UIT EEN BRIEF.
Parys den 9Je Maart.—De advocaat van

Sir Rouert Wilson, beel'i. .:o in Zyn naam als
in die van de Heren Bruce en Hutchinson voor
de opschorting hunner le regstellingen tot op
primo April verzogt. En toen men daartegen
zeide, dat hun volle tyd gegeven was om hun-
ne verwering in gereedheid te brengen, ant-
woorde zy, dat zy door de nieuwe beschuldi-
ging die men tegens hun had iogebragt, geen
koiter tydstip konden vragen; zy vorderen
een Jury ofregtbunk van gezworene mannen,
half door Engelschen uitgemaakt, dewyl het
burgerlyk wetboek voorschryft, dat men om
trent vreemdelingen Zodanige manier van pro-
cederen .sal aannemen, die gelyk staat met die
welke in hun eige land omtrent de Fraiischcn
in gebruik zyn.

Lady Wilson is deze narlit van Parys ver-
, y is van mening een voordragt aan

de piins Regent le doen.
De Engelsche ambassadeur heeft zo men

zegt instructies van Engeland ontvangen, te
kennen gevende het besluit van dat Gouverne-
ment, om zig van alle ofticieele inlating met
de handelingen der Fran=.che regtbanken te
onthouden.

HisBritannic majesty's packet.Lord Hobart,
captain James, conveying the first March mail,
arrived here on Sunday last,29 days from Fal-
mouth, and brings London papers to the 13th
of that month. These journals are almost en-
tirely octtij.ied with the debates in the British
Houses of Parliament, and present but liitle
intelligencewhich in other respecti can be con-

d of an interesting naluie.
The affairs of France wear inorh the same

aspect as that which we have of late been
accustomed tonotire. In one of the paperit is
stated that the public n ird was settlingrapidly
into tranquillity, whilst in another we are told
that it h.ts been found necessary to send an
armed force to Lyons, where symptoms offer-
mentation und revolt had again manifested
themselves, and that this ever would be the
case until the goverrment shall have effected
a complete epuration and reform in all the ad-
ministrations throughout the kingdom, begin-
ning with the police ofParis. An est» cunl.r.ued
to take place daily.

The trials of Sir Robert Wilson and hi»
friends, had not commenced in Paris s- late a»
the 9th of March they having demanded their
postponement until the first of April, in eonse-

e of an unexpected accusasiou being pre-
-1 again»! them, not only of aiding and

n ihe esia,,e of Lavalelle, but also
h ti cusi n.

The tional chiefs of Guadaioiipe,
admiral Lenois and general Bo'yer, have been

trial. The laiter in his first inter-
demanded the protection of the law
end the piovi-ion of the capitulation
with the English for the surrender. pe. The tri:,l commenced on the

' March, end the papers contain a long
■int of the rittingl of the three subsequent

days, at which time the proceeding» had not
terminated.

It wnuid appear that a secret and extensive
'fllerprizfe Ï! about to be undertaken by Russia,
complete sets of regimentals for the equipment
" 750,000 men have been contracted for in
England, which will amount lo about 1,500,000
pounds sterling.The English troops, with the exception of
"hose which form part of the army of observa-
tion, have returned home. Amiens, Beauvais,
«id all the other p;, r is on the north of the
Somme. in which foreign troops were cantonedhave been evacuated.

The arrangements for strengthening tbefror-
tier ofBelgium on the side ofFrance, were about
*o be carried into immediele effect. Charleroi,
the point through which the French generally
penetrated when they invaded that country, is
to be made a fortress of the first order ; and it
is said B.OCO workmen will be employed in con-
structing (he new works.w'?1" m»rriage of the princess Charlotte of
Wa.es, with prince Leopold of Saxe Cobourg.

but officially confirmed when the last
accounts left England, and lias by this tune no
«Joubt been consumated. The wedding dress
j«r the princess was fabti~a!<-ri by a celebrated
Wee manufacturer at Biusstl*.

The mirriage of the prince of Orange and
the grand duchess Paulowna. was to be cele-
brated at St. Petersburg!) on the 21st of Febru-
ary.

His royal highness the prince Regent of Eng-
land was fast recovering from his late alarming
indisposition, but would for some, time conti-
nue to hold his court at Brighton.

The revenue cutters in the service of his Bri-
tannic majesty, are in future lo be commanded
by lieutenants of the royal navy, in order to give
employment to a number of those who have
been.reduced to half pay in consequence of the
peace.

The Lady Louisa packet, which sailed from
this Island on the 6th of January, arrived at
Falmouth on the 11th of March.

By the sloop Louisa, capt. Turner, from the
City of St. Domingo, we learn it was the pre-
vailing opinion there that Bolivar intended to

attack the plate. Two of the vesseis belong-
ing to his squadron captured a Spanish schr.
oti' the Piinta Salinas, where they came to
anchor, and landed a small party, who took
the priest prisoner ; in the mean lime some of
the crew of the captured schooner making
ibeir escape, proceeded overland to the City,
and g«ve information of the landing of the Pa-
triots ; the con lequi-nee was that an embargo
was immediately laid on all vessel» in the har
boor, and every preparation made to receive
the enemy.

A French sloop of war. of 22 guns, arrived
at the City on the 21st of March, from France,
to cruize against Cbristophe, and reported that
two frigates had also sailed for the same pur-'
pose. It would appear that Petionwill not be
molested, but for what reason does not appear ;
the sloop fell in with one of bis men of war,of
inferior force, without attempting any thing
against her; boots were seen to pass several
times from the one to the other^

An American brig, from Baltimore, in a
passage of 12 days, arrived at the Cily on the
10th inst. bringing American papers to a very
late date, which stated that general Lavalette
had arrived at New York.

The reason why the sloop Louisa, was allow-
ed to proceed is. (hat she was lying outside the
River, and captain Turner seizing the oppor-
tunity of getting immediately under way on
learn ng that an embargo w;;s to be laid on.

A tchooner belonging to Jamaica, Laving on
board a cargo of cattle, and in every respect
ready to proceed also, but lying further up ilie
River ilv-tit the Louisa, captain Turner inform»
us that he perceived she had been detained,
and her cargo relandirtg. This mtasiirc has
probably been adopted to prevent her falling
into ilie hands of Bolivur's squadron Several
American vessels were lyingat the city waiting
for cargoes.

We are also informed, that intelligence had
been receive.i'in the city of St. Domingo, sta-
ting that the Spanish government had shut
the ports of I'orto Rico against lb. flags of all
nations. This appears, however, to be in direct
contradiction lo the document lately published
by the Spanish ambassador in America, invit-
ing foreigners to settle in that island.

Lieut. J. S.-ntes, assistant Quarter and Bar-
rask Master General,7th West India regiment,
Mrs. Scate», and Mr. Johu Burk, went passen-
gers in the Glallon for Jamaica.

TO CORRESPONDENTS.
The Spanish translation of Dr. La Maison's

Speech was received too late for insertion in
this number ; and we would wish, thus once for
all, to intimate to our Cortespondents, that
lengthy articles will always be liable to be
urn.tied unless communicated early in the week.

BY THE PACKET, TO THE 13TH OF MARCH.
FROM ENGLISH PAPERS.

In Paris the discussion upon the law of elec-
tions has not yet terminated, and the French
papers are condemned to the necessity of
printing what we howeverwill not fatigue our-
selves or our readers by translating, the eter-
nal speeches of those masters in the science of
Ennui, the members of the chamber of depu-
ties. The fact is, that they are not speeches,
but pamphlets. Each man has his pamphlet,
and this is read from the tribune ; so that no
member answers another forthwith. The
pamphlet read on Monday will probably be
answered on Saturday by another pamphlet,
afier the one to which it is a reply is forgotten
and consigned ' to the family vault of all the
Capnlets.'

The English claim on the coast of Turkey
three places as dependencies of the lonian
Isles. Turkey refuses to cede them, but it
seems the emperor of Russia has tent count

Strogonoff to Constantinople, for the sole pur-
pose of inducing the Ottoman Porte to yield to
the desi.es of England.

The ambassador of his majesty the king of
the Netherlands gaie a mo-t elegant dinner to
their imperial hi^iines'esthe archdukes of Aus-
tria, the cabinet ministers, and the foreign am-
bassadors, on Saturday the 2d ol March.

An article in the Paris papers, relates to n do-
cument which has been brought forward after
twenty-four years concealment It is the will,
a letter, and some hair of the late qieen of
France, and of Louis XVI. They were found
among the papers of the ex conventionalist,
Cnurtoi», who is lately dead, and have been re-
cognized as genuine by all the royal family.

Dutch and Flemish mails arrived this mor-
ning (March 4) The only article of intelli-
gence, they contain is the announcement of the
arrival of a messenger at the Hague from St.
Petersburgh, with an account that the mar-
riage of the prince of Orange and the grand
duchess Paulowna was to be celebrated on the
21st of last month.

Brighton, March 3—lt is said that every
arrangement connected with the intended
royal marriage was decided upon on Thursday
afternoon at the Pavilion, when the prince Re-
gent, her majesty, the princess Charlotte, hi»
serene highness, the princesses, and the duke
of Clarence were in close conference upon this
interesting discussion. A new state livery for
prince Leopold of Saxe Cobourg and the prin-
cess Charlotte's establishment has been exa-
mined and approved.

The reports of an extensive enterprize, to be
undertaken by Russia, which are rather con-
firmed than negatived by the studious contra-
diction of them in the foreign papers, receive
some countenance from a prodigious contract
now in progress of execution in Yorkshire for
the clothing of Russian troops ; for which pur-
pose 750,000 complete sets ofrvgimentals have
been oidered, to the value of about 1,500,0(0/.
This, uc understand, is the form in which a
Urge portion of the contributions or advance»
to the emperor Alexander is to be made ; and
it is probable that, in the course of the ensuing
week, some explanation will be demanded of
the minisier itl parliament on tins subject.—This contract for cloathing, has raised the
price of long wool above %" per cent.

In the House of Commons, on the Bth of
March, lord Casllereagh gave nctice of his in-
tention to bring in a bill for the better securing
of i'.onaparte at St. Helena. To a question
from Mr. Tierney, whether it was proposed to
raisa the governor's salary from four to twelve
thousand a-year, the noble lord in reply seemed
to think so great an advance was not intended,
but declined giving any explicit answer in the
absence of ihe Chancellor of the Exchequer,
ll is probable, therefore, lhat the whole of the
projected arrangements, naval, military, and
financial, would shortly come under the discus-
sion of parliament.

Vienna, Feb. 19 — It is pretended that ma-
dame Ney has received a letter from prince
Metternich, announcing to her that the Empe-
ror of Austria restores lo her children the es-
tates which her husband possessed in the coun-
tries lately ceded to Austria ; and that his ma-
jesty ha» offered her an asylum in his domi-
nions.

The plan for fortifying Charleroi has been
commenced. By the proposed works, that
place, so celebrated in the annals of the last,
campaign, will become an important fortress,
and cover Ihe Samber. Experience has pro-
ved that the French have almost always en-
deavoured to penetrate into Belgium by this
point; and there is not in the world a plain
that has been more frequently washed with
blood than that of F'leurus.

EXTRACT OF A LETTER.
Paris, March 9.—The council of Sir Robert

Wilson, in the name of himself and Messrs.
Bruce and Hutchinson, demand the postpone-
ment of their trials until the first of April—When it was objected that they had full time
to prepare their defence, they replied, that the
new and unexpected accusation preferred a-
gainst them would not allow them to name a
nearer epoch. They reclaim a jury composed
one half of Englishmen, because the code civil
declares that forms shall be adopted towards
foreigners similar to those which in their own
country may be adopted towards the French.

Lady Wilson left Paris to-night, and her in-
tention is to »übmit a representation to,the
prince regent.

The British ambassador has, it is said, recei-
ved instructions from England, intimating tha
determination of that government to abstain
from all official interference in theproceeding»
of the French tribunal».

DE CURACAOSCHE COURANT



SPAIN.

Madrid Gazettes of a very recent (lite, con-
tain the following official article, announcing
the intended marriage of Ferdinand VII. and
Don Carlos, to two princesses, the daughters of
the prince of Brazil. Letters from Madrid,
dated the 22d ult. state, that a gala which
lasted three days, had been given by the court
on the announcement of these matrimonial
unions. Cevallos, minister for foreign affairs,
has received the order of the Golden Fleece.

Madrid, February 16.
Official article communicated by the first Se-

cretary of Stale and Dispatch.
Our lord the king has been pleased, under

the dale of the 14th of the present month, to
address to the royal council and other superior
authorities of this court, and to the deputation
of the kingdoms, thefollowing royal decree :—

The love of his family, the interest of hi»
crown, and the happiness of his people, induc-
ed my august grandfather, Charles 111 of glo-
rious memory, lo wish to see my beloved sister,
the Infanta Dofn Carlota Joaquina, united in
marriage with the Infant Don Juan, now prince
of Brazil, -.nd my uncle, the Infant Don Ga-
briel, with the Infanta D. ni Mariana Victoria,
the latter and the said Don Juan being child-
ren of their most faithful majesties ofPortugal.

Animated by the same commendable views,
and desirous of augmenting and drawing closer
this relationschip by new and stronger ties, I
have treated with the prince of Brazil, Regent
of the kingdom of Portugal, that I also may
unite myself in matrimony with his second
daughter and my niece the Infanta Dona Maria
Isabel Francisco, and that the Infant Don
Carlos m:>y, in like manner, unite himself with
the third daughter, the Infunta Dona Maria
Francisca dc A sis—And we have given our full
powers for sealing and concluding the respec-

" matrimonial capitulations and contracts
which have been completed with ihe best un-
derstanding and harmony by both the contrac-
ting parties ; and consequently these contracts
i i the other acts which ought to precede the
two marriages are to be duly relehrated with
the august ceremonies and the solemnity which
their grundeur requires. I inform the council
thereof, which will participate in the latisfae-
tion caused by unions from which I promise
myself the most favourable results for the Ca-
tholic religion, for my crown, and for my faiih-
fui and beloved vassals.

Signed by the King's own hand.

I")E Vice Admiraal Gouverneur Generaal en
* Raden van Politie van Curasao en onder-
horige Eilanden.

AHen den genen die deze zullen zien ofte
horen lezen, salut : doen te weten.

Dat wy nodig geoordeeld hebben te decrete-
ren zo als 't gedecreteerd wordt by deze.

I.—Dat ieder Snuif Fabriekant of Winkelier,
in droge goederen, aarden-glas koper-blik-en-
tinwerk en voorts van alle andere zoorten van
droge waren van wat natuur die ook mogen
zyn, (levensmiddelen alleen uitgezonderd)
voorzien zal moeten zyn van een Patent door
den Ontvanger-Genera ui ondertekend,worden-
de de gene die Snuif Fabrieken of Winkels in
hunne Huiscn houden hier onder begrepen,

2.—Dat voor ieder zodanig Patent het welk
alle drie maanden zal moeten vernieuwd wor-
den, telkens de somma van vyftien pezos van
agtten aan den lande moet worden betaald.

3 —Dat het nun niemand Zal viy staan droge
goederen, aarden glas koper blik en tinvverk,
goud, zilver, juwelen en voorts enige andere
zoort van droge waren van wat natuur of be-
naming die ook mogen Zyn (levensmiddelen
alleen uitgezonderd) in de handen, bakken of
op enige hoegenaamde wyze hy of op de straat
te verkopen, zonder voorzien te zyn van een
door den Ontvanger-generaal ondertekend pa-
tent.

4,.—Dut een Zodanig patent alle drie miin-
cen moet vernieuwd, en telkens daarvoor de

,a van twaalf realen Zal moeten betaald
worden.

ó - Dat de voorzeide patenten tot het houden
v in Snuif r'abrieken en Winkels en verkopen. jn goed by of op de straat van den eerstMi tot
.'en agtsten der aanstaande maand April moe-
ten genomen worden.

6.l_Du een ieder die na den agtsten der
aanstaande maand April bevonden wordt Snuif
Fabriek of Winkel van voorzeide waren te hou-
den, zonder diarvoor van een patent door den
ontvanger generaal ondertekend voorzien te
zyn, verbeuren zal eene boete van een honderd
pezos van agtten.

7.—Dat de by artikel drie vermelde waaren
die na den agtsten der voorzeide maand April
by of op de straat verkogt worden zonder dat
daarvoor een patent by den ontvanger gene-
raal Zal zyn genomen, aangehaald en gecon-
fiskeerd zullen worden.

8. —Dat de voorzeide boete als mede het
provenue van de aangehaalde en geconfiskeerde
waren op de volgende wyje zal worden ver-
deeld, als, een derde voor den aanbrenger, een
derdevoor denRaad-Fiscaal en de andere derde
voor den lande.

Aldus gearresteerd in de Raads vergadering
gehouden op het Gouvernement's Huis binnen
het Fort Amsterdam op Curasao den 28sten
Maart 1816, het eerste jaar Zyner Majesteit'»
regering.

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was getekend) A. KIKKERT.

Ter ordonnantie van dezelve,
f was getekend) W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den 29e. daaraanvolgende,

f was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.

THE undersigned being about his departure
requests all persons who are indebted to

him to come forward, within a fortnight, to
settle their accounts amicably, and those who
may have any claims upon him to call for im-
mediate liquidation.

April 13. A. ST. CROOS.

Gedrukt by WILLIAM LEE,
Drukktr van Zyne Majesteit den Koning dtr

Nedzrlaaicn.

DE Vice Admiraal, Gouverneur Generaal en
Raden van Puhtie van Curasao en onder-

hoiige Eilanden
Allen den genen die deze zullen zien, ofte

horen lezen, salut: doen te weten:

Dat wy nodig geoordeeld hebben het volgen-
de uit het reglement op hel beleid van de rege-
ring, het justitiewezen, den handel en scheep-
vaart op deze Kolonie, ter kennisse van de in-
gezetenen te brengen, op dat een ieder wien 't
mogte aangaan Z;g daarna zoude kunnen ge-
dragen : te weten.

Art. 38.
De verzoeken om iemand onder curatele te

stellen, of om hein de administratievan goede-
ren te ontzeggen, zoo ook om iemand, uit
hoofde van krankzinnigheid of wangedrag, op
eene secure plaats te contineren, Zullen aan
den Raad (van Politie) geschieden.

Art. 52.
Tot dat door Zyne Majesteit nader Zal zyn

gedisponeerd, Zal de Raad (van Justitie) regt
spreken volgens de in de kolonie thans be-
staande wetten.

Art. 53.
Ook zal in de manier van procederen, in de

kolonie gebruikelyk, provisioneel geene veran-
dering worden gemaakt.

Art- 55.
Alle sententien, provisioneel of interlocutoir

van den Raad zullen hare executie hebben
Zonder dat daarvan eenige provocatie ofhooger
beroep zal worden toege'alen. ten zy dezelve
waren van dien aard, dat dezelve ten definitive
waren irreparabel, hetwelk ter beslissing van
den Raad, daartoe geadieerd, zal staan.

Art. 56.
Van alle definitive sententien, door denRaad

in de eerste instantie geweren, kunnen partyen
zich, binnen den behoorlyken tyd, beruepen up
het geregtshof, dat daartoe by de wet zal wor-
den aangewezen.

COMMERCIAL FAILURES.

less that twenty six commercial houses
are said to have stopt payment whithin the last
fortnight in Glasgow.—These failures, with
those which have lately happened in Liverpool,
are deeply to be deplored, as great misfortunes,
notonlyto individual sufferers, but to the nation
at large.—Tl.ey are, however, not less the evi-
dence and results of that very low ebb to which
commercial credit has fallen in America ; and
where national credit can hardly be said to

exist—No sooner were the American ports re-
opened by the peace, than ihey were glutted
by exportalions from Liverpool and Glasgow,
beyond the means of the American people to
purchase and pay for, in time to enableour ex-
porting speculators to fulfil their engagement»
at home, wilh those of whom ihey had bought
the goods so exported and given bills in antici
pation of an earlier and better return.—But
not only are the markets ofAmerica overstock-
ed by the speculative avidity of English enter-
prise ; every market that has been opened to
us on the continent of Europe, is in the same
state, and has produced, in a greater or less
degree, the same results among us.—And, in
the nature of things, it cannot be otherwise.
We cannot start into a great and profitable
trade with all the world at once. As far as
war has extended its ravages, ii has exhausted
or destroyed not only much of real wealth, but
it has every where broken up those artificial
" bains of connexion and confidence, which,
while whole and operative, answered the pur-
poses of real capital. In proportion as these
connexions shall revive and be re-established
abroad, the demand for our manufactures and
colonial produce will increase, and payment
be made for them.— B;it it must be obvious,
that every attempt to anticipate and force the
gradually growing means either of the Ameri-

an, the European, or any other market, by
pouring in upon them more of our merchandize
i ban they are prepared to purchase, must ine-
vitably excite thai revulsion, and produce that
ennseqoent loss and failure among us which we
.'uve but too frequently reason to deplore.

DE CURACAOSCHE COURANT.
Art. 60.

Alle sententien en regtcrlyke bevelen van
den Raad van Justitie worden op naam van
President en Raden van den Raad van Justitie
op Curacao uitgevaardigd, door den President
geparapheerd, en gecontrasigneerd door den
Secretaris, en met het zegel van den Raad be-
krachtigd. .

Aldus geresolveerd in de R,aads vergadering
gehouden op het Gouvernement's Huis binnen
het Fort Amsterdam op Curasao den 28ste
Maart 1816, het eerste jaar Zyner Majesteit'»
regering.

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was getekend) A. KIKKERT.

Ter ordonnantie van dezelve,
(was getekend; W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den 29e. daaraanvolgende,

(was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.

DE Vice Admiraal, Gouverneur Generaal en
Raden van Policie van Curagio en onder-

horige Eilanden —Allen den genen die dezen Zullen zien, ofte
horen lezen, salut: doen te weten,

Dat wy tot voorkoming van Fraudes, bedrog
en verkorting van 's Lands inkomsten, welke
anderzins zouden kunnen plaats hebben, en ter
bevordering van den Nederlandschen handel,
nodig geoordeeld hebbes U decreteren, zo als
gedecreteerd wordt by deze : dat van alle arti-
kelen die in schepen of vaartuigen, onder de
Nederlandschevlag varende, van en naar vreem-
de Land in en uitgevoerd worden dezelfde me-
n uitgaanderegten alstenopzigtevan vreemde
schepen en vaartuigen vastgesteld is, zullen
beuaid worden ; met uitzondering noglhans
dat van levensmiddelen in schepen of vaartui-
gen onder de Nederlandsche vlag varende, of-
schoon van vreemde landen ingevoerd worden
de geene inkomende regten zulten betaald wor
den.

Aldus gearresteerd in de Raadsvergadering,
gehouden op het Gouvememenls Huis bmnei
net Fort Amsterdam op Curatjao den 28 Maai!
1816, bet eerste Jaar Zyner Majesteits lege
ring.

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was getekend) A. KIKKERT.

Ter oidonnaritie van dezelve.
(was getekend; W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den 29e. daaraanvolgende,

(was getekend) W. PRIK*. E,
Secretaris,

T~\ E Vice Admiraal. Gouverneur Generaal er.
*-^ Raden van Politie van Curasao en ondel
horige Eilanden.

Alien den genen die de:e zullen zien ofte
horen lezen, salut: d en te weten.

Dat wy ter bevord. ring van de commercie
goedgevonden hebben le decreteren zo als ge
decreleerd wordt by dure: dat by den uitvoer
van Huiden, Kabrieten Vellen, VVeiw houten
Zout in vreemde schepen of vaartuigen tol
welke natie dezelve ooi; behoren, niet meer dan
drie per cent. uitgaande regten Z-.I worden b*
taald.

Aldus gearresteerd in de Raads vergadering
gehouden op bet Gouvernement's Hu.» hmner
liet Fort Amsterdam op Curasao den 28steii
Maarl 1816, bet eersle jtar Zyner Majesteit 1»
regering

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was geiekend) A. KIKKERT.

Ter ordonnantie van dezelve.
(was getekend) W. PRINCE,

Secretin is.
Gepub'iceerd den 29e. daaraanvolgi

(was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.
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